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Kære borger i Hvidovre 

I Venstre har vi ambition for Hvidovre. Vores nabokommuner er aktive og bygger nye boliger, tiltrækker 
erhvervsvirksomheder, udvider med idrætsfaciliteter og tilbud til unge og ældre. Det skal vi også i gang med i 
Hvidovre – vi skal forandre - og forbedre vores by, forvaltning og sikre kernevelfærden.  

Og husk – kun når vi forandrer og udvikler kan vi forbedre. 

Vejen til et stærkere og bedre Hvidovre 
Næsten halvdelen af landets kommuner, er ledet af en Venstre borgmester. Det har ikke givet disse 
kommuner mindre velfærd, men i stedet en mere effektive kommune som køre længere på literen. En 
kommune hvor der også er plads til at se på skattelettelser til borgerne og erhvervslivet. 

Dette handlingsprogram er Venstres bud på, hvordan vi gør Hvidovre stærkere og bedre for alle byens 
borgere. Venstre kan ikke gøre det alene. Derfor er vi klar til at samarbejde med alle partier, som vil sætte 
handling bag deres partiprogram, og skubbe forandring mod det bedre i gang. 

Hvidovres potentiale 
Hvidovre er en forstad til landets hovedstad København, hvilket giver en række fordele og ulemper.  

Hvidovres borgere har let adgang til København og alle dens tilbud i form af uddannelse, arbejdspladser, 
kultur og shopping. Derfor er mange af kommunens egne muligheder ofte i hård konkurrence med København 
og byens andre nabokommuner. Men Hvidovre har selv meget at byde på og især inden for disse områder 
ligger der et potentiale, som der skal bygges videre på 

Mere byudvikling 

 Attraktive boliger 

Boligmassen i Hvidovre bliver ældre hver dag, mens vi kan se på at der bygges i stor stil i vores 
nabokommuner. København, Rødovre og Brøndby bygger i stor stil og har derfor også mere attraktive 
boliger at tilbyde kommunens borgere og tilflyttere.  
 

 Attraktivt idræts- og kulturliv 

Hvidovre står stærkt i forhold til bredde- og eliteidræt. Inden for mange sportsgrene er byen godt 
repræsenteret. Desværre er faciliteterne ikke fulgt med udviklingen. Mange steder er der utilstrækkelige 
forhold og ofte af ældre dato med begrænset vedligeholdelse. Med fokus på området kan der findes veje 
til løsninger, og det på tide kommunen overveje at bruge OPP (Offentligt-Privat Partnerskab) til at 
etablere nogle attraktive forhold. 
 

 Havn, strand og grønne områder 

Hvidovre er en attraktiv kystby. Byen har en mindre strand som borgerne kan nyde godt af, og en havn 
med tilhørende ro- og sejlklubber. Men potentialet i disse er langt fra udnyttet. Der er udarbejdet en plan 
for havnen, som er lagt i skuffen og emner er ikke længere på dagsordenen i byrådet. 

Stormsikring er igen blevet aktuelt for mange borgere, efter Hvidovre igen oplevede forhøjet vandstand. 
Både her og i havnen er det oplagt at nogle af hjemfaldsmidlerne kommer i spil. 
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 Hvidovre bymidte 

Debatten om bymidte har stået på i snart 20 år uden afgørelse. Og nu er der gået en valgperiode mere 
uden der er taget et spadestik eller Risbjerggårds fremtid er afgjort. Det vil helt klart gavne byen med en 
attraktiv bymidte og politisk handlekraft, så der kan blive taget en beslutning og fundet en finansiering. 

 

Attraktiv erhvervsindsats 

Hvidovre ligger sammen med de øvrige hovedstadskommuner ofte i bunden, når de vurdere samtlige af 
landets kommuners erhvervsklima.  

I dag er der mange ledige lejemål på Avedøre Holme, og med planlægningen af en udvidelse, så er det 
nødvendigt at få gang i erhvervsindsatsen. Med begrænsede midler er det muligt at blive blandt de bedste 
kommuner på Vestegnen, og dermed sikre flere arbejdspladser og bedre velstand til Hvidovre. 

Den gode skole 

Byens skoler skal løftes, og på sigt være alle være blandt landets 500 bedste. Der skal ikke mere inklusion 
ind i skolerne, men en bedre inklusion så vi kan give alle vores børn en bedre uddannelse. I fremtiden skal 
læring med IT fylde mere i skolen og samarbejdet med byens idræts tilbud styrkes. 

Lige nu har Hvidovre en vækst i unge, da flere børnefamilier flytter til byen. Det kræver vi nu ser på, 
hvordan vi kan dække det kommende elevtal i byen, evt. med en skole mere hvis nødvendigt. 

Bedre Social velfærd 

I Venstre tror vi meget på forebyggelse. Det gælder inde for næsten alle områder, hvor vi med bl.a. en 
akutfunktion vil tilbyde hurtig behandling i eget hjem. Eller med intensiv genoptræning, gøre borgere 
mere selvhjulpne, så de hurtigt kan genvinde livsglæden. 

 Livsglæde 

Livsglæde er vigtigt for både unge og ældre. Det betyder f.eks. at færdigbehandlede borgere ikke skal 
blive på hospitalet, men hurtigst muligt skal hjem eller midlertidigt på et plejehotel. Mange taber 
livsglæde på grund af ensomhed, som mange lander i uanset alder. Det må ikke være et tabu, men skal i 
stedet været et tema vi alle er med til at gøre noget ved. 

 Et godt ældreliv 

Kommunen skal støtte et godt ældreliv, uden at møde de ældre med komplicerede regler som ikke er til at 
forstå. Der skal være stor valgfrihed og tryghed i hjemmehjælpen, så borgeren ikke skal udsættes for en 
ny hjælper hver gang. 

Hvidovre skal også arbejde med at blive demensvenlig by.  
 

Læs mere om Venstres politik i dette handlingsprogram og kontakt os gerne for en videre dialog. 

Med venlig hilsen 

 

Charlotte Munch 

Venstres borgmesterkandidat 
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Kommunen – økonomi, skat og administration 
En erhvervsvirksomhed skal hvert år forbedre sig med mindst 1-2 %, for at kunne følge med udviklingen og 
konkurrencen. Det skal en kommune også inkl. Hvidovre. Efterspørgslen efter kommunens ydelser stiger og 
presset på kommunens økonomi. Derfor skal Hvidovre skal køre længere på literen, for at sikre et højt 
serviceniveau i fremtiden. 

Længere på literen 
For at få gang i mange af de nye muligheder, er der behov for at der skabes et økonomisk råderum. Det er 
nødvendigt at kommunen på mange områder kører ”længere på literen”. Regeringen har oprettet et nye 
ministerie til offentlig innovation, for at Danmark kan udvikle stat, region og kommunerne. 

Vi skal hele tiden blive bedre til at finde mere effektive modeller for den kommunale opgaveløsning. På den 
måde kan vi få mere velfærd for de samme penge. Flere undersøgelser peger på, at der er stort potentiale for 
at køre længere på literen – fx KL’s ”De effektive kommuner”. Det kan ske ved at kommunerne bliver bedre til 
at lærer af hinanden.  

Prioritere kernevelfærden 
Venstre ønsker en stærk og slank offentlig sektor, der prioriterer kerneopgaver som sundhed, ældrepleje, 
børn og unge. Modsat mener vi, at det offentlige skal spille en mindre rolle på områder, som andre aktører 
sagtens selv kan tage sig af. Det kan være overflødige kulturtilbud og andre tilbud hvor kommunen konkurrere 
med private. 

Lavere skat 
Kommunernes kassebeholdning er vokset stor. Kommunen skal ikke opkræve mere skat end nødvendigt. I 
Hvidovre ligger vi over landsgennemsnittet på både ejendomsskab og indkomstskat. Og dækningsafgiften er i 
top, så Hvidovre er blandt de 10 kommuner i landet som stadig har den maksimale sats. 

Mere udbud og konkurrence udsættelse 
Hvidovre har stadig et stort uudnyttet potentiale inden for udbud og konkurrenceudsættelse. Ud over der 
ligger en økonomiske besparelse i dette, er der også muligt at opnå en bedre opgaveløsning og service til 
borgerne.  

I Venstre ønsker vi at sende flere driftsopgaver i udbud bl.a. vedligeholdelse af kommunens veje, grønne 
områder og bygninger. 

Fokus på hele tiden at blive bedre 
Hvidovre kommune skal fremover arbejde systematisk, med hele tiden at blive bedre på alle niveauer. Det 
skal ikke kun være direktionen som tænker i disse retninger, men det skal helt ud til afdelingerne, som har 
den daglige kontakt med borgere, erhverv, leverandører osv. 

En vigtig del af dette er afburokratisering, hvor sagsgang, regler eller tradition, hindre en god hurtig og 
effektiv service til borgere og erhverv. Andre muligheder er  

 dannelse af koncernfællesskaber i samarbejde med andre kommuner 
 skabe sammenhæng på tværs af fagområder 
 samle spidskompetencer 
 god sagsbehandlingsskik  

Flere tilfredshedsundersøgelser 
Det er blevet lettere og billigere at gennemfører elektroniske tilfredshedsundersøgelser. I Venstre mener vi 
det er vigtigt, at der lyttes til borger, erhverv og andre samarbejdspartnere. Kommunen har behov for mere 
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viden om kommunens tilbud, skoler og erhvervsservice, for løbende at kunne arbejde med at forbedre dem. 
Dette bruges i stor stil i det private erhvervsliv, og skal også være et vigtigt redskab i Hvidovre. 

Smart-city Hvidovre 
Mange af landets kommuner har startet deres eget Smart city projekt, og Hvidovre skal også i gang. Helst i et 
samarbejde mellem organisationer, private og kommunen. Hvidovre skal have sin egen strategi på området, 
og bidrage til et par initiativer kan startes om de kommende år. Det kunne bl.a. være med IOT enheder, som 
måler trafik, forurening eller CO2 niveauet vi kommunens lokaler. 

Politikerne skal se nye muligheder med IT 
I Venstre ønsker vi at etablere et IT-udvalg under økonomiudvalget i forbindelse med konstitueringen. 
Kommunen skal følge den løbende udvikling på området, og derfor er det vigtig at kommunens politikere også 
er klædt på, og kan se mulighederne. 

IT-Sikkerhed 
Den nye persondataforordning er på vej, og derfor skal IT-sikkerhed på dagsorden i kommunen. Hvidovre har 
desværre fået kritik flere gang fra datatilsynet og lækket borgerdata, uden det politiske niveau har taget 
ansvar og handlet.   

Mere frivilligt arbejde 
I Venstre tror vi på det frivillige arbejde. Borgere som vil bidrage til samfundet i en eller anden form. I 
Hvidovre er der allerede en del muligheder, og der skal arbejdes videre med udvalget, så det både giver 
mening for hjælperen og den som modtager hjælpen. Vi ser et potentiale inde for ældre området, ensomhed, 
kultur, idræt og socialområdet. Nogle af disse områder har en del tilbud som er total afhængig af frivillighed.  

 

Byens børn og unge 
Det er vigtigt at vi sammen sikre jeres børns fremtid. Lige fra første dag i en af byens vuggestuer eller 
børnehaver, til vi igen slipper dem løs på arbejdsmarked efter deres uddannelse er gennemført.  

I Venstre prioritere vi valgmuligheder og uddannelse til alle højt. Med dette mener vi at der skal være plads til 
og mulighed for at vælge en privat skole. Generelt mener vi at det er vigtigt at kunne vælge skole, for det er 
muligt at vælge det sted hvor ens børn trives bedste og får mest ud af skolen. 

Venstre vil se på kommunens skoledistrikter og arbejde for færre distrikter og større valgfrihed i valg af skole.  

Tryghed er vigtigt – det skal være sikkert at komme frem i byen for vores børn og unge. Det gælder både til og 
fra skole, men også til klub og idræt. Og for biltrafikken, som ofte er meget voldsom ved skolerne om 
morgenen. Hvidovre skal fortsatte det store arbejde mod mobning, for de unge skal forstå at der skal være 
plads til alle.  

Fortsætter væksten til kommunen hvilket meget tyder på, så vil der ikke være plads nok på kommunens 
eksisterende skoler. I Venstre vil vi gerne arbejde på, at finde økonomi til en ny moderne skole.  

De små borgere 
Hvidovre skal tilbyde de rigtige tilbud til byens børneforældre. Kommunens tilbud skal understøtte børns 
udvikling og forældes behov for pasning i en travl hverdag. 

Institutionernes tilbud og åbningstider skal løbende evalueres i forhold til brugernes behov. Og faciliteterne 
skal være vedligeholdt med et godt indeklima. 
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Viser behovet sig, ser Venstre gerne der køres et forsøg med døgnåben institution, så kommunen også har 
mulighed for at understøtte de familier som af skæve og skiftende arbejdstider. 

Skolen 
Skolen og dens rolle i samfundet er i løbende forandring. Tidligere har skolen klædt børn på, til fagligt at 
kunne komme videre i uddannelsessystemet. Men nu stilles der langt større krav til skolen, i form af inklusion, 
brug af elektroniske udstyr og mere motion i hverdagen. 

Hvidovre har desværre kun 5 skoler i top 500, når alle landes skoler vurderes. Der er behov for et løfte og 
arbejdsro på flere af byen skoler. 

Det er vigtigt at kommune kan tilbyde nogle tidssvarende forhold på byens skoler. Dvs. at bygningerne 
løbende skal vedligeholdes, lokalerne skal have et godt indeklima og der skal være tilstrækkelige plads til både 
elever og lære. 

I Venstre tro vi på 

 Ikke mere, men bedre inklusion 

Venstre har på nationalplan sløjfet målsætningen om 96%, og kæmpet imod inklusion med urealistiske 
høje måltal, som har været Socialdemokraternes dagsorden i Hvidovre. I stedet tror vi på en god solid 
visitering, så alle inklusionsforløb startes op på et solidt fagligt fundament. Og der i stedet sættes fokus på 
kvaliteten, som ikke må være på bekostning ad de resterende elever. 

Hvidovre bør hente inspiration hos andre skoler som har haft stor succes med inklusion. 

Økonomien i inklusion skal være gennemskuelig. Budgettet skal placeres efter børnenes behov og må ikke 
smelte sammen med skolens øvrige budget.  

 Åben skole  

Som en del af skolereformen skal skolen åbnes mere mod samfundet der omgiver dem – herunder 
foreningsliv, kulturliv og de lokale virksomheder. Elever lærer bedst ved at få undervisning på mange 
forskellige måder og derfor skal Hvidovre arbejde på at iværksætte flere tiltag. 

Samfundet har brug for flere unge gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse. Derfor ønsker Venstre, at 
skolerne mere systematisk bruge den Åbne Skole i udskolingen til at besøge det lokale erhvervsliv og 
produktionsvirksomheder, for at flere unge får et indblik i, hvordan man kan bruge en uddannelse på 
arbejdsmarked.  

 Læring med IT 

I længere tid har det været ”in” bland politikere at tildele elever Ipad’s til skolebrug. Men det er svært at 
finde bevis for, at det har en læringsmæssig effekt. Nogle undersøger viser at det reducerer læse- og 
matematiske evner. Derfor er det vigtigt at fokus holdes på læring ved valg af redskaber. 

I Hvidovre er Codingpirats på Risbjergskolen meget populært, og en del elever står på ventelisten. Vi ser 
gerne at den slags tilbud kan indgå som valgfag på byens skoler eller udvikles i anden form, når interessen 
hos de unge se så stor for læring af kodning. 

 Stort fravær i de ældre klasser 

Det høje fravær skal ned. I snit er 7-9 klasses elever fraværende i 16 dage i skolen. I andre kommuner 
arbejder man systematisk, på at nedbringe fraværet og det skal der også fokus på i Hvidovre. Der må 
gerne køres nogle forsøg med løsninger – fx forsøg med at elever skal melde sig syge, hvilket de også 
bliver mødt med på arbejdsmarked senere i deres liv. 
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 Lektiehjælp 

Privat lektiehjælp er kraftig voksende, hvilket tyder på at elever ikke får tilstrækkelig støtte i skolen eller 
forældre ikke selv kan løfte opgaven. Uanset årsagen til denne bør kommunen se på en løsning. Her er der 
formentlig behov for at tænke utraditionelt. 

 Skolen og byens idræts tilbud 

Og alt forskning peger på, at det gavner unges opvækst og læring betydeligt hvis det kombineres med et 
aktivt idrætsliv. Hvidovre er rigtig godt stillet i forhold til forskellige idræts tilbud. Derfor ønsker Venstre at 
skolens samarbejde med byens idræts tilbud skal styrkes.  

Unge godt på vej 
Det er vigtigt at de unge kommer videre efter folkeskolen. På landsplan står 70.000 unge mellem 15 og 29 
uden job eller ungdomsuddannelse. Kommunen skal bistå de unge mere aktivt og sikre at de som minimum 
får en ungdomsuddannelse.  

Inden Hvidovre Kommune slipper de unge helt, skal kommunen følge aktiv op på deres udvikling. Ofte har 
forældre ikke de rette kompetence eller indsigt i mulighederne, så den unge ikke bliver hjulpet og rådgivet 
tilstrækkeligt. Hvidovre skal være opsøgende og proaktiv for at hjælpe unge på vej. 

Vision på lang sigt 
I Venstre har vi større vision for byen, og disse er nogle af områderne vi ønsker at afdække nærmere. 

Venstre så gerne at Hvidovre fik nogle efterskole tilbud, og gerne at de blev kombineret med nogle af vores 
mange idrætstilbud. Måske en idræts efterskole inden for fodbold, håndhold, ishockey eller anden 
idrætsgren.  

Det samme gælder kommunens gymnasium. Dette kunne også kombineres med idræt og derved få en øget 
tilslutning fra nærområdet. 

Hvidovre har en del grønne området og et ny bygget Qvark center. Et oplagt område for en naturbørnehave. 

 

Social, sundhed og ældre liv 
 (børn og unge, voksne og ældre) 

Det sociale, sundhed og ældre område er en del af kommunens kernevelfærd, som vi prioritere højt i Venstre. 
Det er vigtigt kommune hele tiden arbejder med at forbedre deres tilbud, og får pengene til at række længere.  

Mere velfærdsteknologi. Teknologien kommer og kan hjælpe på mange områder, men det skal gøres på en 
sund og sober måde, hvor det er relevant for de enkelte borger. Derved kan der frigives ressourcer til omsorg 
og pleje. 

Hvidovre er en hospital by, som vi nyder godt af når behovet opstår. Vi ønsker dog at bruge det så lidt som 
muligt, ved at satse kraftigt på forebyggelse og hurtig hjemtagelse ved afsluttet behandling. 

Kommunen skal også blive bedre til at koordinere sin indsat over for borgeren. Da borgere typisk får indsatser 
fra flere lovområder, så har de typisk flere handleplaner. Handleplanerne skal være koordineret så kommunen 
hverken spiller borgerens tid eller tilfører kommunen unødige udgifter. 

Bedre og mere forebyggelse 
Inden for alle områder skal kommunen arbejde med at blive bedre til at forbygge. Og ved grupper som har 
større sandsynlighed og behov, skal indsatsen være mere opsøgende. 
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Venstre ønsker en akutfunktion som skal tilbyde borgere hurtig behandling og pleje i eget hjem, i tilfælde af 
akut sygdom og derved hindre unødige indlæggelser eller genindlæggelser.  

I Hvidovre er antallet af forebyggende indlæggelser usædvanlig højt, hvilket er et tydeligt signal om at 
nuværende forebyggelse indsat ikke er tilstrækkelig og skal forbedres. 

Andre indsatser 
Andre områder kræver også en styrket indsats. Her tænker vi bl.a. på aflastning pladser. Der er også behov for 
et bedre samarbejde på tværs i forvaltningerne, bl.a. for hjemmepleje og fysioterapi osv. 

STU – særlig tilrettelagt uddannelse for udviklingshæmmede. Dette skal også være en del af kommunens 
tilbud fremover, så det stigende behov kan dækkes på en ordentlig måde. 

Kommunens bofællesskaber skal gennemgås og forbedres. Udbuddet skal også udvides med bofællesskab for 
udviklings hæmmet unge voksne. Hvidovre har i dag ingen tilbud på området, og borgerne må sende deres 
unge afsted til andre kommuner.  

Hvidovre skal fremover arbejde med mere intensiv genoptræning. Erfaringer fra andre kommuner viser, at en 
hurtigere og intensiv genoptræning, gør borgeren mere selvhjulpen og sikre borgerne hurtigere genvinder sin 
livsglæde. 

Mere It-vejledning som i Greve kommune, har løftet andelen af ”digitale ældre” fra 30 til 83%. Derved bliver 
man mere selvhjulpen, kan håndtere bank, får adgang til post og kan letter være i kontakt med familie og 
børnebørn. 

Ældre liv 
I Hvidovre vokser gruppen af ældre. Venstre ønsker at alle skal få et ældre liv med livsglæde og et godt 
helbred. For mange ældre kan dialogen med kommunen virker uoverskuelig. Et oplagt område til 
afburokratisering, så det bliver lettere at få den rigtige hjælp fra kommunen. 

Valgfrihed og tryghed i hjemmehjælpen 
Venstre ønsker, at de ældre kan vælge mellem forskellige leverandører af hjemmehjælp. Derfor vil vi sikre, at 
der er flere private leverandører, som er godkendt af kommune, og derved kan være et trygt valg for 
borgeren. 

Et væsentligt område i hjemmeplejen er kontinuitet og tryghed. Derfor vil Venstre arbejde på at borgeren 
mødes af de samme hjælpere i sit hjem, i stedet for en ny hjælper hver dag. 

Demensvenligt samfund og boliger 
Demens er en folkesygdom, som rammer flere og flere i fremtiden i takt med, at vi bliver ældre. Venstre vil 
sikre at Hvidovre bliver mere demens venlig. I Hvidovre er mere end 900 borgere berørt af demens. 
Regeringen har afsat midler i deres Demenshandslingsplan 2025, som skal understøtte et mere demens 
venligt samfund, og de midler skal Hvidovre have andel i. 

Livsglæde 
Livsglæde er meget vigtigt for ens ældre liv, familie og helbred. I Venstre tror vi på forebyggelse, hurtig indsats 
og valgfrihed. 

I Hvidovre har kommunen stadig svært ved, at få hjulpet færdigbehandlet borgere hjem fra hospitalerne. 
Dette er til stor gene for borgeren og kommunens økonomi. Venstre ønsker som i Holbæk at oprette et 
plejehotel som midlertidig opholdssted til borger, der er blevet behandlet på hospitalet, men som stadig er for 
svage til at komme helt hjem. 
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Ensomhed rammer mange ældre og har stor indflydelse på livsglæde. Det er også et tabu emne for mange og 
skal derfor tænkes ind i alt kommunalt kontakt til de ældre. Med en begrænset indsat og frivillig hjælp, kan 
mange ældre få et mindre ensomt liv. 

Fritidstilbud binder os sammen. Endnu et område som kan holde alle aldres gruppe aktive, skabe relationer, 
give livsglæde og bekæmpe ensomhed. Hvidovre skal have et bredt udvalg som støttes med kommunale 
midler fra folkeoplysningsloven. 

Vision på sigt 
Etablering af moderne seniorbolig i Hvidovre. En ny undersøgelse af Realdania viser, at 8% af alle over 55 går 
med et ønske om, at bo i et fællesområde med ligesindet. Det giver tryghed og netværk som begge bidrager 
til livsglæde.  

 

Fritid med masser af idræt, kultur og foreningsliv  
Byens kultur, idræt og foreningsliv binder os sammen i Hvidovre. 

Byens mange tilbud inden for idræt, kultur og i foreningerne binder os sammen i Hvidovre. Dette er en vigtig 
del af byen, som bidrager med masser af motion, underholdning, livsglæde og personlig udvikling. Med andre 
ord – det giver venner for livet. 

Danmark er europamestre i motion og den udvikling skal kommunen hjælpe med at holde fast i. Dette skal 
ske ved at øge og fordre kommunes udvalg at idrætsfaciliteter. 

Byens idræt 
Hvidovre er kendt på sin idræt og mange klubber, som har tilbud inden fra alt fra Roning til flere klubber på 
divisions niveau i fodbold. Dette kræver nogle faciliteter og dem har vi i Hvidovre. Desværre mange af dem af 
ældre dato, og der er ingen udsigt til det bliver ændret med det nuværende byråd og tankegang. 

Der skal nye visioner og samarbejd på tværs til. Dialog med DGI, team Danmark og undersøge mulighederne 
med OPP samarbejde. 

Byens idrætstilbud skal arbejde tættere sammen med skolerne, så vi i en tidlig alder kan få aktiveret de unge. 
Samarbejd med ældrerådet og ældresagen skal også fremmes, så den voksende ældre gruppe har gode tilbud 
for at holde sig aktiv. 

Venstre ser gerne at der anvendes mere teknologi, i forbindelse med styring og udnyttelse af faciliteternes 
kapacitet. 

Biblioteker 
Bibliotekerne i landets kommuner er i stærk forandring. I Venstre mener vi at bibliotekerne har en væsentlig 
rolle, og i fremtiden vil byde på nye muligheder. 

Hvidovres bibliotek skal ændre sig mod at blive et medie og kulturcenter. Et sted med foredrag, læseklub, 
gaming, udstillinger og kurser. Måske i samarbejde med nogen af byens foreninger. 

På sigt kan yderlige opgaver lægges over i biblioteket, som simple administrative opgaver fra borgerservice og 
lektiehjælp fra skolerne. 
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Teater 
Skal Hvidovre fortsat være en teater by? Et teater i Hvidovre kæmper mod mange af København og 
nabokommunernes tilbud. Så hvis teater skal være bæredygtig i Hvidovre, så er der behov for en langsigtet 
sund strategi, hvor der arbejdes sammen i Hvidovre. 

Et teater kunne være en naturlig del af den kommende bymidte. Men det kræver at Risbjerggård fjernes, så 
der kan etableres en ordentlig løsning, der kan huse mere end teater og derved blive økonomisk bæredygtig. 

Musikskolen 
Kommunen er kendt for sin musikskole, som med sine tilbud hjælper mange videre med deres interesse for 
musik. Musikskolen skal fortsat have en central placering i kommunens tilbud, og vi er gerne på hvordan 
skolens forhold kan forbedres. 

Foreninger 
Hvidovre har på niveau med mange andre byer et stort antal af foreninger. Kommunen mangler dog en 
strategi for hvordan disse støttes økonomisk. Det skal ikke være muligt at søge byrådet direkte om tilskud, 
men i stedet skal midlerne fordeles af forvaltningen, ud fra en forudbestemt pulje. 

Vision på sigt 
Etablere bedre forhold til brede- og eliteidræt i kommunen. Flere af kommunens faciliteter er udnyttet til det 
yderste eller ikke tilstrækkelige i forhold til behovet. Derfor ønsker Venstre at undersøge mulighederne for at 
udbygge en af byens svømmehaller, men en 50 meter svømmebassin i et OPP* samarbejde. Andre områder til 
OPP samarbejde kan være at udbygge med en ekstra håndbold hal. Med det nuværende anlægsbudget i 
kommunen, som bliver intet af dette en realitet uden hjælp fra det private. 

Venstre ønsker som nævnt under børn og unge, at tiltrække en idrætsefterskole til kommune, som kan få et 
tæt samarbejde med kommunens idræts tilbud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Forklaring på OPP samarbejde: 

OPP er et offentligt-privat partnerskab er et samarbejde mellem en offentlig myndighed og et privat selskab om et konkret bygge- eller anlægsprojekt. 

Det offentligt-private partnerskab er dermed en form for udlicitering, idet størstedelen af investeringen foretages af den private part. Men ansvaret for 
projektet er i modsætning til traditionel udlicitering delt mellem den offentlige og den private part, og økonomisk deler parterne således både de 
gevinster og risici, der måtte være forbundet med projektet.  
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Erhverv og beskæftigelse skal sikre vores velfærd 
Et af Venstres højst prioriteret områder er erhverv. Vi har gode muligheder i Hvidovre og en central placering i 
forhold til landets hovedstad. Men alligevel bliver de samlede forhold i Hvidovre scoret blandt landets 
dårligste, når erhvervslivets brancheorganisationer udarbejder deres årlige undersøgelser af erhvervsklimaet. 
Generelt bliver kommunerne omkring hovedstaden scoret dårligt, hvilket skyldes deres politisk prioritering. 
Derfor er der et stort potentiale, hvis Hvidovre med en øget indsat kunne blive den bedste erhvervskommune 
på vestegnen. 

Økonomiudvalget har vedtaget en handleplan for 2017-2018 som er meget tynd og mangler ambitioner. 

Erhverv på dagsordenen 
I dag ligger erhvervsområdet under økonomiudvalget, og når man ser på udvalgets dagsorden, så er der langt 
imellem punkterne som vedrør erhverv. Derfor ønsker Venstre at ændre på udvalgsstrukturen, så erhverv kan 
få mere opmærksomhed. Det kunne være i sit eget udvalg eller sammen med beskæftigelsesområdet. 

Øget erhvervsindsats 
Venstre vil arbejde for at Hvidovre får et ErhvervsCenter. Det er ikke tilstrækkeligt med en 3 mand stort 
erhvervsteam, som ikke kommer i mål ifølge brancheorganisationernes undersøgelse. Et erhvervscenter skal 
udbygge erhvervsteamet indsat, med opsøgende arbejde, markedsføring af kommunen mod erhvervslivet og 
flere ressourcer. 

Det nye Erhvervscenter skal også have ansvaret for en løbende evaluering af kommunens service. Det er 
vigtigt at følge op på, hvad som går godt og ikke mindst hvilke områder der skal arbejdes med og forbedres. 
Det er også vigtigt at følge til og fraflytninger fra kommunen, og undersøge hvorfor virksomheder vælger 
Hvidovre fra. 

Kommunens erhvervs skal have tilbudt online at booke en rådgiver. Det kan fx være til byggesagsbehandling 
eller gravetilladelser. Flere af landets kommuner har gode erfaringer med dette, fordi rådgivningen sikre gode 
og rigtige ansøgninger, som hurtigt kan behandles og godkendes. 

Hvidovre skal øge antallet af udbud, og gerne strukturere dem så der er flere opgaver kommunens 
virksomheder kan byde på. Her er der et stort potentiale til at udbyde mere end de 27 mio. kr. som 
økonomiudvalget har vedtaget. Bl.a. skal der ses på hele nye områder som inden for vej og park. 

Dækningsafgiften skal nedsættes. Hvidovre er blandt de sidste 10 kommuner i landet, som opretholder en 
maksimal dækningsafgift på 10 promille. Det koster 57 mio. kr. at fjerne den helt. Hvidovre kan fx kombinere 
skabelse af arbejdspladser med reduktion i dækningsafgiften, som i Vejle kommune hvor dækningsafgiften 
halveres for de virksomheder som står for øget vækst. 

Byens handlende og håndværkere 
Byens handlede ligger hver dag i hård konkurrence med København og Rødovre Centret som er i konstant 
vækst. Derfor er det vanskelig at drive handel og service i Hvidovre – både i kommunens små centre men også 
for dem placeret på Hvidovrevej eller andre steder i byen. 

I Venstre vil vi sætte byens handel og service på dagsorden. Kommunen skal skabe bedre rammer og 
muligheder ved bl.a. at arbejde med byplane. 

Vi skal have mere gang i vedligeholdelse og nybyggeri i kommunen. Det gælder både i kommune regi, men 
også hos de private. Kommunen skal i højre grad opdele deres udbud, så lokale håndværkere kan byde op 
opgaverne og sikre en hurtig behandling af ansøgninger om byggetilladelse.  
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Gang i Avedøre Holme 
Byens flertal har ambitioner for Avedøre Holme i deres 2035 plan og det har vi også i Venstre. Men i Venstre 
vil vi også sætte ind med handling, så Avedøre Holme får ordentlige vilkår og kan tiltrække virksomheder og 
god arbejdskraft. 

Desværre udnyttes Avedøre Holme ikke ordentlig i dag, så hvis det skal give mening at udvide den skal der ske 
noget meget hurtigt. Der er mange ledige lejemål i området. Lige nu undersøges om Avedøre Holme kan 
udbygges til dobbelt størrelse med Metro jord fra København. Men hvis det skal give nogen mening, så skal 
der i de kommende år, for alvor gang i udlejningen af de rigtig mange tomme lejemål, som i dag ikke kan lejes 
ud. 

Derfor vil Venstre have gang i 

 Væsentlig forbedring af til- og frakørselsforhold 
 Markedsføring af området over for virksomheder 
 Reducere dækningsafgiften 
 Tilpas lokalplan 

Gang i beskæftigelsen 
I Venstre vil vi fremme erhvervslivet og derved øge antallet af arbejdspladser i kommunen. Dette skal 
understøttes af kommunes beskæftigelsesindsat, som skal sætte målrettet ind for at hjælp virksomheder, der 
mangler arbejdskraft, til at matche med de borgere i kommunen som er ledige. 

Vi tror også på et mangfoldigt arbejdsmarked. Vi vil sikre at alle, der kan bidrage, bidrager. Det gælder både 
ældre, unge, flygtninge og andre med udfordringer. Vi skal målrette beskæftigelsesindsatsen, så alle kommer 
med. Der skal tænkes i løsninger, der skaber bedre rammer så disse grupper kan blive en del af det 
arbejdende fællesskab. 

 

Byens Teknik- og miljø 
Hvidovre ligger klart i toppen over kommuner, når man ser på andelen af almene boliger. Derfor er 
boligmarked i Hvidovre langt fra så fleksibelt som hos vores naboer. 

Desværre bliver der stort set ikke bygget noget nyt i Hvidovre, mens de er meget aktive i vores 
nabokommuner Brøndby, Rødovre og København. Så kommunens boligmasse bliver ældre og ældre. 

I Hvidovre skal vi følge udviklingen, og sikre at byen har attraktive boliger. Forholdet til de almene bolig skal 
reduceres og der skal etableres flere ungdomsboliger, kollegier, boliger til 50+ samt moderne ældreboligerne.  

Dette vil vi gøre op med i Venstre. Andelen af almene boliger skal reduceres og der skal findes byggefelter og 
investorer, så Hvidovre kan få flere boliger og plads til 

 50+ gruppen – dem som vil forlade deres hus og bo i lejlighed. Gerne noget nybygget som ikke er 
almene boliger. 

 Ungdomsboliger 
 Kollegier 
 Liebhaver boliger mod vand 
 Efterskole / privat skole 

Styr på kolonihaverne 
I Hvidovre har vi ventet for længe, med at få arbejdet i gang med kolonihave områderne. Flere kommuner har 
været igennem sammen proces, som er tung og krævende for kommune. 
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Mange borger synes ikke det er fair, at kommunen lader beboer i diverse kolonihaver, have frit lejde til at 
overtræde reglerne. Flere steder er der beboer som benytter deres kolonihave året rundt uden at have 
kloakering, og leder deres affald direkte ud i naturen. 

Storm- og skybrudssikring 
I 2017 oplevede vi igen forhøjet vandstand, som krævede en stor indsats fra beredskabet og forvoldte en del 
skade. Hvidovres kommune og beredskabet leverede en god indsats i denne forbindelse. 

Borgmesteren kæmper sammen med nabokommuner, for at få en fælles plan på regerings niveau. Men det er 
et projekt som måske aldrig kommer i hus. Derfor bør Hvidovre selv afsætte midler og ressource i den 
kommende tid, til at sikre de udsatte områder i byen. 

Hvidovre fjernvarme 
Fjernvarme har været debatteret en del, efter det kom frem at man i nogle kommuner vil have forrentet 
værdien af fjernvarmeværket kapital, og derfor sendte regningen videre til forbrugeren. I Venstre mener vi 
ikke det er vejen frem og forsyningsvirksomhed skal ikke tjene penge til kommunen. 

Vej og park 
Dette område har flere kommuner valgt delvist eller helt at privatisere. Venstre vil med erfaringer fra andre 
kommuner ser nærmere på, hvilke opgaver som skal sendes i udbud. Derved vil vi undersøge om opgaverne 
ikke kan udføres billigere og med en bedre kvalitet.  

Hvidovre bymidte 
Bymidtens skæbne er stadig uafklaret. Hvidovre fortjener en endelig afklaring efter 20 års debat, og det skal 
ske i næste valgperiode. 

Det er stadig uklart hvor meget af Risbjerggård som skal bevares. I Venstre mener vi ikke Risbjerggård har en 
værdi, som kan forsvare en større investering i bevaringen af Risbjerggård. Derfor mener vi så lidt som muligt 
af Risbjerggård, skal indgå i den fremtidige løsning.  

Vi vil gerne arbejde for en aktiv bymidte med kultur- og foreningsliv, kombineret med boliger, forretninger og 
spisesteder. I denne sammensætning er det vigtigt, at løsningen bliver bæredygtig og ikke belaster 
kommunens budget yderligere med driftsudgifter. 

Fremtidssikring 
Fremtidens bilpark er i kraftig udvikling de kommende år. Derfor bør kommunen aktiv bidrage, så vi i Hvidovre 
også kan tilbyde parkeringspladser til el- og hybridbiler. Selvkørende busser testes i flere kommuner, og den 
udvikling bør følges nøje i forhold til mulighederne i Hvidovre. 

I København vokser marked for delebiler voldsomt, og vil nok sprede sig til omegnskommunerne. Hvidovre 
skal også følge udviklingen og understøtte konceptet med delebiler. 

Cykelstier 
De sidste par år er arbejdet med at fremme og udvide cykelstier blevet øget. Venstre støtter dette initiativ og 
ser gerne, at der kommer flere supercykelstier igennem byen. Sikkerhed for cyklisten er også vigtig, og derfor 
skal vejkryds tilpasses for at reducere risikoen for uheld. 

Vision 
I Venstre har vi ambitioner for Hvidovre havn. Planen for havnen skal op af skuffen og der skal kigges 
nærmere på finansiering i samarbejde med private investorer. 

Københavns metro vokser sig større. Det vil være en stor gevinst hvis den kunne forlænges med et par 
stationer mere, og nå ud til Hvidovre Hospital, som er byens største arbejdsplads. 


